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 ‘Οπλιςθ ςυςτιματοσ 

Πατιςτε παρατεταμζνα το πλικτρο τθσ όπλιςθσ ανάλογα με τθν επιλογι ςασ, μζχρι να 

ακοφςετε τον χαρακτθριςτικό ιχο (beep) ότι καταχωρικθκε θ εντολι ςασ: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

 
ΠΛΗΚΣΡΟ [ARM] 

ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΗ 
ΣΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΤΜΕ ΟΣΑΝ ΘΕΛΟΤΜΕ ΝΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΟ 
ΤΣΗΜΑ ΜΕ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΝΙΧΝΕΤΣΕ ΚΙΝΗΗ 

 
ΠΛΗΚΣΡΟ [STAY] 

ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΗ 
ΣΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΤΜΕ ΟΣΑΝ ΘΕΛΟΤΜΕ ΝΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΑ ΣΟ 
ΤΣΗΜΑ ΧΩΡΙ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΝΙΧΝΕΤΣΕ ΚΙΝΗΗ ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ ΕΙΟΔΟ. 

 
ΠΛΗΚΣΡΟ [SLEEP] 

ΝΤΧΣΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΗ 
ΣΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΤΜΕ ΟΣΑΝ ΘΕΛΟΤΜΕ ΝΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΑ ΣΟ 
ΤΣΗΜΑ ΧΩΡΙ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΝΙΧΝΕΤΣΕ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙ 
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ ΕΙΟΔΟ.  

 

Προςοχι: Μετά τθν όπλιςθ ΔΕΝ πατάμε κωδικό. Μόνο το πλικτρο τθσ όπλιςθσ τθσ 

επιλογισ μασ 

 

 

‘Αφόπλιςθ ςυςτιματοσ 

Πατιςτε μία φορά (όχι παρατεταμζνα) τo πλικτρο *OFF+ και το κωδικό ςασ 

  

Ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ από λάκοσ χειριςμό ι πλθκτρολόγθςθ 

λάκοσ κωδικοφ 

Θα χρειαςτεί με ψυχραιμία να πατιςετε :  

- Σο πλικτρο [CLEAR] 2 φορζσ 

- Σο πλικτρο *OFF] 

- Σο κωδικό ςασ με πιο αργθ πλθκτρολόγθςθ 

Προςοχι: Αν πατιςετε πάνω από 7 κωδικοφσ, το πλθκτρολόγιο κα κλειδϊςει για ενα λεπτό 

διότι κεωρεί ότι γίνει απόπειρα παραβίαςθσ του. Αν το πατιςατε πάνω ςτθ ταραχι ςασ, 

μθν πατιςετε τίποτα για ενα λεπτό και δοκιμάςτε τθ προςπάκεια ξανά. 
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Αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ 

Ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα χωρίσ να προςπακείτε να τα απομνθμονεφςετε διότι 

μπορεί να γίνει κάποιο λάκοσ:  

ΒΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

1 
ΠΛΗΚΣΡΟ [ ] 

(ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΕΡΑ ΠΛΗΚΣΡΟ – ΠΑΣΗΣΕ ΣΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ) 

2 ΤΠΑΡΧΩΝ ΚΤΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ (Ο ΤΠΑΡΧΩΝ ΠΑΛΙΟ) 

3 ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΗ* 01 – ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΤΡΙΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ 
04 – ΓΙΑ 2

Ο 
ΧΡΗΣΗ 

05 – ΓΙΑ 3
Ο
 ΧΡΗΣΗ 

. 

. 

. 
31 – 29

Ο
 ΧΡΗΣΗ 

32 – ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΠΕΙΛΗ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ 

4 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΣΕ ΕΝΑ 4ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ 

5 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΚΩΔΙΚΟΤ ΠΡΟΟΧΗ ΜΗ ΞΕΧΑΕΣΕ ΝΑ ΣΟΝ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΣΕ 

6 ΠΛΗΚΣΡΟ [ENTER]  

7 ΠΛΗΚΣΡΟ [CLEAR]  Μία φορά αν ζχετε μόνο ζνα υποςφςτθμα 
Σρείσ φορζσ αν ζχετε 2 υποςυςτιματα 

 

(*) Οι αλλαγζσ κωδικϊν γίνονται μονο από το κφριο κωδικό 
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Εμφάνιςθ του TBL (Trouble) ςτο πλθκτρολόγιο ςασ ; 

Καλό κα είναι να μασ καλζςετε για να ςασ βοθκιςουμε για το ακριβζσ τεχνικό 

πρόβλθμα που εμφανίηει ο ςυναγερμόσ ςασ. Αν παρόλαυτα κελιςετε να το βρείτε 

μόνοι ςασ, ο παρακάτω πίνακασ εμφανίηει τα πιο κλαςικά προβλιματα : 

Αν πατιςετε το TROUBLE και εμφανιςτεί το :  

Αρικμόσ που εμφανίηετε  Λεπτομζρειεσ 

1 Χαμθλι μπαταρία ςε κάποιο αςφρματο περιφερειακό ςασ.  
Πατιςτε πάλι το «1» για να δείτε ποια ηϊνθ κζλει αλλαγι μπαταρίασ. 

2 Πρόβλθμα με τθ τροφοδοςία του πίνακα.  
Πατιςτε το «2» . Αν ανάψει το «1» ςθμαίνει ότι πρζπει να κάνετε 
ςυντιρθςθ ςτο ςφςτθμα. Αν ανάψει το «2» ςθμαίνει ότι ζχετε 
πρόβλθμα με το ρεφμα ςτο ςπίτι ςασ ι ζχει πζςει θ αςφάλεια του 
ςυναγερμοφ ςτον θλεκτρολογικό πίνακα. 

4 Πρόβλθμα επικοινωνιών 
Αν δεν αντιμετωπίηετε τεχνικό πρόβλθμα με τθ τθλεφωνικι ςασ γραμμι 
και δε ςασ ζχουν ενεργοποίθςθ φραγι κλιςεων λόγω οφειλισ , 
καλζςτε μασ για να βροφμε μαηί τθν πικανι αιτία  

8  Απώλεια ώρασ  
Πατιςτε το πλικτρο 8, και μετά πλθκτρολογιςτε:  
Σθν ϊρα ςε μορφι ωω:λλ. πχ 0904 (για 09.04πμ) ι 2334 (για 23.34 το 
βράδυ) .  
Αν ςασ ανάψουν ταυτόχρονα τα 1-2-3 επιλζξτε το 1 αν όχι πθγαίνετε 
ςτο επόμενο βιμα. 
Πατιςτε το τρζχων ζτοσ ςε 4ψθφια μορφι, πχ 2018 
Πατιςτε το μινα ςε διψιφια μορφι, πχ 03 αν ζχουμε Μάρτιο 
Πατιςτε τθν θμερομθνία ςε διψιφια μορφι, πχ 09 αν ζχουμε 9 του 
μθνόσ   
Σζλοσ πατιςτε το πλικτρο ENTER και μετά το πλικτρο CLEAR 

 

Αν φοβάςτε μιπωσ κάνετε κάποιο λάκοσ ι για οτιδιποτε άλλο καλζςτε μασ να ςασ 

εξυπθρετιςουμε 
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